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Líncoln tejota sai do Prós e deve
ir para o PP nos próximos dias
O vice-governador do Estado, Líncoln Tejota, decidiu 
que deixará o Prós dentro de mais alguns dias, partido 
ao qual se filiou em março de 2018, procedente do PSD 
sigla pela qual foi eleito para a Assembleia Legislativa, 
e 2014. E segundo informação de um ex-deputado esta-
dual de sua relação de amizade, Líncoln Tejota (foto) de-
verá se filiar no PP, partido que tem como presidente no 
Estado o senador Vanderlan Cardoso, que embora tenha 
sido eleito em aliança cujo candidato a governador foi 
Daniel Vilela (MDB), da chapa adversária à de Caiado e 
Líncoln, tem adotado postura propositiva em relação ao 
democrata. Segundo o ex-deputado ouvido pela coluna, 
numa escala de 0 a 100, hoje a probabilidade de Líncoln 
“se filiar no PP está acima de 98%”.
A decisão de Líncoln Tejota de deixar o Prós, na verdade, 
já estava tomada há alguns meses e aguardava apenas o 
melhor momento para se consolidar. De há muito a relação 
entre ele e o folclórico presidente do Diretório Nacional do 
partido, Eurípedes Júnior, deixou de ser suportável. Novo 
na atividade política aliado ao fato de em sendo filho de 
quem é, o experiente Sebastião Tejota, conselheiro (TCE) e 
ex-deputado, não querer ver a imagem do filho associada 
ao único partido do País que possui aeronave, adquirida 
com recursos do Fundo Partidário. Coisa da gestão do atual 
presidente Eurípedes Júnior, que por conta dessas histó-
rias já mereceu até destaque em reportagens especiais da 
Rede Globo, em matéria policial, claro. Detalhe: não existe 
impedimento para a troca de partido para detentor do car-
go de vice-governador. Portanto, Líncoln Tejota pode efeti-
var a troca de partido na hora que ele quiser.

DEputaDo quER fim DE alíquota
Deputado Thiago albernaz (Sdd) apresentou projeto 
nessa terça-feira, 2/04, que acaba dom a diferença de 
alíquotas (DiFal) do iCMS. Com o fim dessa diferença, 
segundo o deputado, as pequenas e médias empre-
sas optantes do Simples nacional terão mais compe-
titividade e segurança, além da redução de impostos. 
Segundo ele, o DiFal atrapalha a competitividade no 
Estado e causar insegurança jurídica nos empreende-
dores. “Quero aqui pedir ao governador que entenda 
essas condições e permita essa mudança, que vai be-
neficiar os empreendedores”, explicou.

 

2020 já chEgou
Faltando ainda mais de ano para o início do calendário 
eleitoral de 2020, que é a desincompatibilização de ocu-
pantes de cargos no Executivo para quem vai disputar 
mandato, fatos diversos com potencial de influir de algu-
ma maneira na campanha eleitoral, começam a pipocar 
por todos os lados. Da cidade de Crixás, recebi cópia de 
uma lei aprovada pelos vereadores em 2016, que fixou o 
salário do prefeito em r$ 25.200,00 e o do vice-prefeito 
em r$ 15.120,00. 

outRos bEnEficiáRios
ainda e acordo com a lei aprovada pelos vereadores de 
Crixás há três anos, os vereadores e os secretários da Pre-
feitura passaram a receber salário igual, no valor de r$ 
7.596,67. É a lei número 1.890/2016, de iniciativa da Câ-
mara Municipal e sancionada pelo então prefeito, Orlando 
Naziozeno (MDb). 

saláRios REajustaDos 
anualmEntE
Essa mesma lei de Crixás ainda trouxe um detalhe que 
chama muito a atenção, que foi a preocupação de garantir 
o reajuste anual dos salários do seleto grupo de beneficia-
dos por essa lei [prefeito, vice, vereadores, presidente da 
Câmara e secretários] pelo iNPC, Índice Nacional de Preço 
ao Consumidor. Que coisa hein! 

ouRo E pEcuáRia
O município de Crixás conta com uma população que 
gira hoje em torno dos 17.000 habitantes, com base em 
estimativas do ibGE, que tem como principais fontes 
da economia uma empresa de mineração de ouro e da 
pecuária. Fundada há 65 anos, Crixás está localizada na 
região do Vale do araguaia, a uma distância de 345 qui-
lômetros de Goiânia. 

 
a gRavação Do baRulho
Em Hidrolândia, cidade das tradicionais fiandeiras e a tam-
bém o maior produtor de jabuticabas do Estado, apareceu 
uma gravação que serviu para fundamentar a denúncia 
de um vereador, como provas supostas irregularidades 
cometidas pelo atual prefeito Paulo rezende (PSDb). a 
gravação foi o assunto do dia na cidade, nessa quarta-fei-
ra, e parece que ainda vai dar muito que falar nos meios 
políticos locais, enquanto as investigações acontecem por 
parte do Ministério Público.

insatisfaçõEs
a vereadora Dra. Cristina admite conversas com a di-
reção estadual do PDT, para se filiar ao partido e com 

possibilidade de disputar a sucessão do prefeito iris re-
zende (MDb), no ano que vem. Em viagem ao exterior, 
Dra. Cristina disse à coluna que “existem sim todas as 
possibilidades de ela realmente se filiar no PDT, mas 
por enquanto, não existe ainda nada resolvido”. Dra. 
Cristina é filiado no PSDb há vários anos, mas já ex-
teriorizou insatisfações com o partido, principalmente 
depois das eleições de 2018.

DEputaDos mEnos gastaDoREs

Os deputados José Mário Schreiner (DEM), José Nelto (Po-
demos) e Major Vitor Hugo (PSl) foram respectivamente, 
pela ordem crescente, os parlamentares da bancada goia-
na na Câmara Federal, que registraram os menores gas-
tos no mês de fevereiro, de suas cotas. Schreider gastou 
apenas r$ 90,54, seguido de José Nelto com r$ 797,00 e 
Major Vitor Hugo com r$ 1.652,50.

tucano foi campEão DE gastos

Os maiores gastos foram efetuados pelos deputados 
Célio Silveira (PSDb), adriano avelar (PP) e João Cam-
pos (Prb), que registraram respectivamente cada pela 
ordem decrescente os seguintes valores: r$ 42.099,42; 
r$ 32.757,13 e r$ 26.138,92

paRabéns
a agenda da coluna está me lembrando, e eu não posso 
deixar de registrar, que o advogado Danúbio Cardoso faz 
aniversário no próximo domingo. Para quem já sabe e os 
que ainda não sabem, Danúbio é considerado um dos me-
lhores advogados no campo do Direito Eleitoral e admi-
nistrativo, da banca jurídica goiana. Parabéns Dr. Danúbio.
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Segurança

Investimento de R$ 1,8 milhão reforça 
segurança na Administração Penitenciária

o governador Ronal-
do Caiado investiu 
mais R$ 1,8 milhão 

na Segurança Pública do 
Estado ao entregar 41 
viaturas à Diretoria-Geral 
de Administração Peni-
tenciária (Dgap). Os veí-
culos serão utilizados no 
transporte de presos.

Caiado ressaltou que, 
em 90 dias de governo, 
foi registrada queda em 
todos os crimes contra a 
vida. Para o governante, 
o resultado é fruto da va-
lorização do policial, do 
investimento em viaturas 
e equipamentos e no ser-
viço de inteligência.

Os números da Dgap, 
especificamente, são 
igualmente positivos. Em 
três meses, os agentes pe-
nitenciários já evitaram a 
entrada de quase 400 
quilos de drogas no Siste-
ma Penitenciário Goiano. 
Por meio de revista, tam-
bém apreenderam 1.303 
objetos não-permitidos 
no interior dos presídios, 
além de evitar 13 tentati-
vas de fuga.

Ronaldo Caiado agra-
deceu aos policias pelo 
empenho no combate à 

criminalidade, em espe-
cial aos agentes peni-
tenciários. “Essas viaturas 
darão a vocês mais mo-
bilidade e condições de 
trabalho. Mais celeridade. 
Podem ter certeza que 
irei trabalhar com o nos-
so desembargador para 
fazermos mais videocon-
ferências, diminuir des-
pesas, manter os presos 
nos presídios e, ao mes-
mo tempo, poupar o des-
locamento dos agentes 
que são obrigados a levar 
os presos para as audiên-
cias”, vislumbrou.

O governador criticou 
o fato de a Constituição 
Brasileira definir um 
percentual específico 
de investimentos para a 
Saúde e a Educação, mas 
não garantir nada para 
a Segurança Pública. 
Quando senador, Caiado 
foi autor do projeto que 
visa destinar parte da 
arrecadação do dinhei-
ro das lotéricas para a 
Segurança Pública. “Com 
isso, nós podemos criar a 
mesma situação da Edu-
cação e da Saúde, e ga-
rantir um repasse fundo 
a fundo para que o secre-

tário não fique naquela 
situação de dificuldade, 
sem recursos para obras, 
para o serviço adminis-
trativo”, assinalou.

O secretário de Se-
gurança Pública, Rodney 
Miranda, também enal-
teceu o trabalho dos 
agentes e destacou a 
economia já conquista-
da nestes primeiros me-
ses. Sobre a gestão res-
ponsável dos recursos 
públicos, salientou que 
só com a alimentação de 
presos serão economiza-
dos R$ 5,7 milhões este 
ano; com o fornecimen-
to de combustível outros 
R$ 930 mil; na monito-
ração eletrônica, R$ 541 

mil, e publicações, quase 
R$ 150 mil. “Isso é o que 
estava sendo gasto in-
devidamente e que nós 
cortamos”, denunciou.

Para o diretor-geral da 
Dgap, coronel Urzêda, “o 
servidor é a principal par-
te do Sistema Penitenciá-
rio. Sem servidor não há 
serviço e os nossos são os 
melhores do País”. Urzêda 
agradeceu ao governador 
a valorização das forças 
de segurança no Estado e 
disse que tem cumprido a 
missão de fazer mais com 
menos. “No Entorno, por 
exemplo, fizemos uma 
economia de R$ 400 mil 
com a revisão do contrato 
de alimentação”, contou.

Viaturas da Dgap

As novas viaturas ope-
racionais, modelo Space-
fox, foram contratadas por 
licitação pelo período de 
20 meses, com recursos 
do Tesouro Estadual (R$ 
1.857.226,20), para o aten-
dimento a unidades pri-
sionais de todo o Estado. 
O contrato firmado com a 
empresa vencedora da li-
citação pode ser renovado 
por até 60 meses.

Queda nos índices 
de criminalidade

Goiás registrou queda 
em todos os crimes contra 
a vida no primeiro trimes-

tre de 2019 na compara-
ção com o mesmo período 
do ano passado. Homicí-
dios recuaram 11,39%, ao 
passo que as tentativas 
de homicídio regrediram 
12,99%. Latrocínios, por 
sua vez, recuaram 26,67%. 
Também apresentaram re-
dução os crimes de roubo 
de cargas (-75,36%), rou-
bos de veículos (-58,23%), 
roubos ao comércio 
(-54,22%), roubos a tran-
seuntes (-58,32%). De 
janeiro a março de 2019 
foi registrado apenas um 
roubo contra instituições 
financeiras, o que re-
presenta uma queda de 
88,89%. Casos de estupro 
caíram 4,62%.

Veículos serão utilizados no 
transporte de presos
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educação 

Iris Rezende inaugura Cmei João Paulo I
O prefeito Iris Rezende 
inaugura, na manhã desta 
quinta-feira, 04, o Centro 
Municipal de Educação 
Infantil (Cmei) João Pau-
lo I, localizado no Jardim 
América, na região Sul da 
capital. Após reforma ge-
ral, a unidade disponibiliza 
150 vagas para crianças de 
dois a cinco anos de idade . 
A solenidade de inaugura-
ção ocorre às 09h, na pró-
pria instituição, que está 
em funcionamento desde 
o início do ano letivo de 
2019 e as matrículas fo-
ram realizadas no perío-
do regular da rede muni-
cipal de ensino.

A nova unidade resulta 
da transformação de es-
cola para Cmei, oriunda 

de estudo de rede feito 
pela SME. Os alunos do 
Ensino Fundamental an-
teriormente atendidos 
foram transferidos para 
unidades próximas sem 
prejuízo no atendimen-
to. Com as adaptações, 
o Cmei João Paulo I foi 
dotado de ampla estru-
tura adequada para a 
idade dos educandos, 
tais como instalação de 
vaso infantil, adequação 
de lavatórios, proteção 
das tomadas, troca do 
mobiliário das salas de 
aula, entre outras.

A diretora, Nara Cristi-
na Guimarães, ressalta as 
mudanças para receber o 
novo público. “O quadro 
de servidores foi ajusta-

do de acordo com o perfil 
de cada profissional, para 
realizar um atendimento 
voltado à Educação In-
fantil”, declarou. O Cmei 
atende em período inte-
gral, sendo 10 horas diá-
rias, durante as quais são 

servidas cinco refeições. 
As crianças recebem 
cuidados com a higiene 
e participam de ativi-
dades lúdicas e peda-
gógicas que preparam 
esses alunos para a es-
cola no futuro.

Projeto Secretário 
na Escola

Durante a inauguração 
também será realizada a 
sétima edição do Projeto 
Secretário na Escola, que 
vai atender às necessi-
dades da região. Além da 

unidade, outras quatro se-
rão atendidas no mesmo 
momento. O intuito é, em 
conjunto com professores, 
funcionários, pais e alunos, 
traçar soluções para apri-
morar a organização e fun-
cionamento pedagógico 
das instituições.

O projeto é uma pro-
posta que visa compar-
tilhar e aproximar a or-
ganização administrativa 
da SME das unidades da 
rede municipal de edu-
cação de Goiânia. Sema-
nalmente, o ambiente 
educacional é foco de 
atuação do secretário ao 
deslocar funcionários e 
estrutura necessária para 
realizar suas atividades 
direto da unidade.
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Primeiros socorros 

Profissionais da Educação participam 
de curso de primeiros socorros

Profissionais da Se-
cretaria Municipal de 
Educação e Esporte 

(SME) estão participando 
semanalmente de curso 
específico em primeiros 
socorros. As turmas estão 
divididas por coordenado-
rias regionais e a intenção 
é que todos os apoios pe-
dagógicos e coordenado-
res das escolas e centros 
municipais de Educação 
Infantil concluam a forma-
ção, promovida pela equi-
pe dos Serviços Especiali-
zados em Engenharia de 
Segurança e em Medicina 
do Trabalho (SESMT), que 
atua na SME, em parceria 
com a Gerência de Forma-
ção dos Profissionais da 
Educação (Gerfor) e cola-
boração do Corpo de Bom-
beiros do Estado de Goiás.

A realização do curso 
atende  à Lei Federal Nº 
13722 e à Portaria Muni-
cipal Nº 041 da SME, que 
tornam obrigatória a ca-
pacitação em noções de 
primeiros socorros para 
profissionais da Educação. 

O objetivo do curso, que 
teve um módulo realizado 
na última quarta-feira, 3, 
na Gerfor, é capacitar pro-
fissionais a realizarem pro-
cedimentos básicos de pri-
meiro atendimento, sobre 
o que deve ou não ser feito 
para não agravar a situa-
ção da vítima e atuar com 
eficiência em situações de 
urgência e emergência. 
Dentre os principais temas 
abordados estão: aciden-
tes, emergências, hemor-
ragias, engasgamento, 
ferimentos, métodos de 
respiração, parada respira-
tória, massagem cardíaca, 
queimaduras, transporte 
de acidentados, entre ou-
tros. O próximo encontro 
formativo será na próxima 
quarta-feira, 10 de abril.

Segundo Angelina Car-
los Costa, técnica de se-
gurança do trabalho na 
SME e também bombeira 
civil, o curso de primeiros 
socorros traz conhecimen-
tos importantes para os 
profissionais que estão 
cotidianamente na insti-

tuição educacional e atua 
também com foco na 
prevenção de possíveis 
acidentes. “Tanto para 
atender as demandas 
que temos nas escolas e 
Cmei, quando para socie-
dade de forma geral. Por 
acreditar nessa relevân-
cia, estamos organizando 
essa formação que segue 

o calendário escolar du-
rante todo o ano”, destaca.

Para Anna Carolina Sil-
veira de Oliveira, profes-
sora da Educação Infantl, 
o curso trouxe conteúdos 
e orientações importan-
tes, levando em conta que 
as crianças estão sempre 
caindo, ralando o joelho e 
às vezes incidentes mais 

sérios dentro da institui-
ção de ensino. Desmisti-
ficou-se muitas crendices 
que carregamos da infân-
cia, como por exemplo, o 
creme dental em queima-
duras. Esclareceu bastante 
as dúvidas de como agir e 
pra quem ligar - bombeiros 
ou SAMU - Com certeza até 
em casa, minhas ações em 

relação aos primeiros so-
corros serão mais seguras 
e prudentes”, afirma.

Equipamentos de 
Proteção Individual

Quando o assunto é 
EPI’s, a rede municipal de 
ensino de Goiânia é refe-
rência. A partir da Porta-
ria nº 172, de 4 de julho 
de 2017, anualmente as 
escolas e centros munici-
pais de Educação Infantil 
recebem verba do Pro-
grama de Autonomia 
Financeira das Insti-
tuições Educacionais 
(Pafie) para a compra 
dos equipamentos indi-
viduais para as meren-
deiras, cuidadores, au-
xiliares de atividades 
educativas e porteiros. 
Cerca de quatro mil ser-
vidores são beneficia-
dos de acordo com suas 
necessidades e tamanho. 
Os materiais são compra-
dos sob medida a partir 
de levantamento prévio. 
“Todo profissional preci-
sa, merece segurança e 
boas condições no tra-
balho, o que certamente 
reflete na prática do co-
tidiano em cada unidade 
educacional”, completou 
Angelina Carlos Costa, 
pontua Angelina. 

Objetivo é capacitá-los para realização 
de procedimentos básicos diante de 
situações de risco e emergência em 
escolas e Cmeis da Capital Pr
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Enel Distribuição Goiás promove troca de lâmpadas 
em projeto social no setor Leste Vila Nova
A Enel Distribuição 
Goiás promove nesta 
quinta-feira (4) troca de 
lâmpadas para morado-
res do Setor Leste Vila 
Nova, em Goiânia. A ação 
será realizada durante a 
inauguração do projeto 
Costurando com Arte, 
que recebeu recursos do 
Luz Solidária Enel. Cada 
cliente pode trocar até 
duas lâmpadas antigas, 
incandescentes ou fluo-
rescentes, que têm alto 
consumo de energia, por 
outras mais modernas 
e econômicas, de LED. 
Para participar, basta 
levar um documento ofi-
cial com foto, a última 
conta de energia paga e 

as duas lâmpadas para 
serem trocadas.

O projeto Costurando 
com Arte, desenvolvido 
pelo Centro Cultural Be-
neficente Rhema, oferece 
curso de corte, costura e 
modelagem para jovens e 
adultos com idade a partir 
de 18 anos. Com o apoio 
do Luz Solidária Enel, o 
Rhema comprou oito má-
quinas de costura, tecidos 
e linhas e contratou pro-
fessores. A primeira turma 
do projeto conta com 30 
alunos e, até o final desde 
ano, outras 90 vagas serão 
abertas. O objetivo é ofe-
recer qualificação profis-
sional para a comunidade 
atendida pela instituição.

Por meio do Luz Soli-
dária Enel, a distribuidora 
viabiliza projetos desen-
volvidos por instituições 
que atendem famílias em 
situação de vulnerabili-
dade social. Todo o recur-
so arrecadado por meio 
das doações dos clientes 
é destinado aos projetos 
previamente inscritos e 
aprovados pelo progra-
ma. O edital é divulgado 
anualmente e qualquer 
projeto que se enquadre 
nas características do Luz 
Solidária Enel pode ser 
inscrito. As instituições 
interessadas no próximo 
ciclo do programa podem 
acessar o site www.luzsoli-
daria.com.br para mais in-

formações sobre o projeto 
e como se inscrever.

O projeto Costurando 
com Arte é resultado do 
segundo ciclo do Luz So-
lidária Enel em Goiás, que 
beneficiou 32 instituições 
com mais de R$ 1 milhão 
em doações para o desen-
volvimento de projetos de 
responsabilidade social 
focados no atendimento 
a pessoas em situação de 
vulnerabilidade, e con-
cedeu R$ 12 milhões em 
descontos para os clientes. 
Em 2017, o primeiro ciclo 
do projeto beneficiou 37 
instituições com cerca de 
R$ 1,3 milhão, e concedeu 
cerca de R$ 13 milhões em 
bônus para clientes.
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Serviço  
Troca de lâmpadas e inau-
guração do projeto Costu-
rando com Arte
Quando – quinta-feira (4). 
Horário – 9h às 17h.

Local – Centro Cultural be-
neficente Rhema, Rua 200, 
n° 459, Setor Leste Vila 
Nova, Goiânia.
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  Na premiere de “Shazam” em los 
angeles, nos Estados Unidos. a estrela 
do filme, Zachary levi, se emocionou em 
ver todo o projeto concluído e deu um 
depoimento em seu instagram.

  O álbum visual de anitta com 10 
faixas “Kisses” será lançado no dia 5 de 

abril, e a cantora liberou, a lista de 
colaborações do seu novo projeto: becky 
G, ludmilla, Snoop Dogg, Papatinho, DJ 
luian, Mambo Kingz, Swae lee, Chris 
Marsh, alesso, Prince royce, e Caetano 
Veloso.

  Foi divulgado o trailer de “annabelle 

3: De Volta Para Casa”. Dirigido e 
roteirizado por Gary Dauberman, com 
produção de James Wan.

  Depois de anos, a dupla Sandy e 
Junior se apresentou, pela primeira vez 
no programa Caldeirão do Huck. O 
episódio foi emocionante.

calDas coUNTRY
a rainha da sofrência Marília 

Mendonça e os sertanejos Humberto 
e ronaldo são as principais atrações 

para o lançamento oficial do maior 
festival sertanejo, Caldas Country. O 

evento acontecerá nos próximos dias 
19 e 20 de abril, em Caldas Novas 

(GO), e é comandado pela renomada 
digital influencer e empresária Ana 

laura Clemente. Com o primeiro 
camarote temático do brasil que leva 

seu nome no Caldas Country, em 2018 
ana trouxe a magia do Moulin rouge 

e para este ano, a digital se prepara 
para receber todos os convidados em 

seu camarote com o tema “las Vegas”, 
além de diversas inovações para o 

festival como um todo.

FoGo DE cHÃo
acontece hoje o lançamento do 

Festival Fogo de Chão em parceria 
com a cerveja Cavalo louco. O 

lançamento será no Velvet36 rock’roll 
bar no Setor Marista das 19h às 23h. 
O Festival gastronômico acontecerá 
no dia 20/04 (feriado de aleluia) em 

Pirenópolis.

BElEZa EXPREss
além dos cuidados voltados para 

sobrancelhas e cílios, a empresária 
rose lourenço amplia seu leque de 
serviços com a atenção direcionada 

também para unhas e cabelos. a 
inauguração oficial da esmalteria, 

que vai funcionar em um espaço 
desenvolvido em paralelo ao ateliê 

além do Olhar, acontece hoje, às 
17h, na rua 22, no Setor Oeste. E um 

espaço para escova e tratamento dos 
fios também estará disponível, com 
a novidade de oferecer serviços sem 

hora marcada e terá a Presença da 
blogueira layla Monteiro e show de 

Carina Duarte.

olD soUl
Nesta quinta-feira (04), a dupla Old 
Soul, composta pelo guitarrista da 

banda Sound rock, robert rodrigues, 
e cantor John logan, da banda 

Melvetrix, irão estrear um novo 
projeto musical. Na casa de rock, 

Guardians Empório Pub, a banda fará 
um tributo ao rock “Old School” com 
sucessos das décadas de 70, 80 e 90, 

nesse novo formato. O evento tem 
início às 21h.

3x4

1

rafael  vilela
colunaretratos2017@gmail.comretratos

Aniversário - Monick Camargo fez aniversário dia 26 de março, mas a comemoração aconteceu na última 
terça-feira (02) em Goiânia e os amigos raphael Eduardo, Marcelo Zangrandi e Flávia Viana prestigiaram a modelo. 

2 3

4

Produtora – Mirelle Pinheiro, com toda sua 
experiência em eventos, foi a responsável por 
produzir a festa da modelo Monick Camargo. 
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Convidados - O personal Stylist Carlos Martinz e a Miss brasil 2015 
Marthina brandt, eram convidados do aniversário da Modelo.

Festa - a ex panicat Fernanda lacerda e o 
personal stylist armando Gadelha se divertiram na festa que 
aconteceu no Madrid Hookah em Goiânia. 
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aliMENTaÇÃO

Pesquisa indica peixes que podem 
ser consumidos por brasileiros

O Guia de Consumo 
Responsável de 
Pescado, lançado 

pela WWF-Brasil, organi-
zação não governamen-
tal que integra a rede do 
Fundo Mundial Para a 
Natureza (WWF), pesqui-
sou 38 espécies de peixe 
de maior valor comercial, 
que são as mais procura-
das pelos consumidores.

Do material avaliado, 
58% ou o equivalente a 
22 espécies foram clas-
sificados na categoria 
vermelha, como espécies 
oriundas de pescarias ou 
fazendas não sustentá-
veis e, que por isso, não 
devem ser consumidas. 
É o caso do camarão-
-rosa e do tubarão-azul 
(ou cação).

Na categoria amare-
la, foram listadas oito 
espécies, correspon-
dentes a 21% do total, 
entre as quais se en-
contram a tilápia e o 
bonito listrado. Embo-
ra sejam provenientes 
de fontes que mostram 
algum risco à sustenta-
bilidade, essas espécies 
podem ser consumidas, 

mas com moderação.
Na categoria verde, 

foram incluídas tam-
bém oito espécies (21%) 
mais seguras para se-
rem consumidas, como 
o salmão rosa e alguns 
tipos de moluscos.

A gerente do Programa 
Marinho da WWF-Brasil, 
Anna Carolina Lobo, es-
pecialista em gestão 
ambiental, observou que 
entre as espécies de pes-
cado situadas na lista 
verde e recomendadas 
para consumo, nenhu-
ma é produzida no Bra-
sil, como o salmão, por 
exemplo, que vem do 
Chile. Somente na aqui-
cultura, o país tem qua-
tro espécies cultivadas 
na categoria verde, que 
são o mexilhão, a ostra 
do pacífico, a ostra do 
mangue e a vieira.

O guia revela ainda 
que, das principais es-
pécies consumidas no 
Brasil e avaliadas pelo 
WWF-Brasil, apenas 28% 
têm opção de produtos 
com certificação quanto 
à sustentabilidade de 
pesca ou cultivo.

As espécies de maior 
valor comercial estão 
mais ameaçadas de ex-
tinção, como o camarão, 
por exemplo. Polvo e la-
gosta são outras espé-
cies ameaçadas. “Estão 
acabando. Daqui a pou-

co, as pessoas vão parar 
de consumir” porque não 
há mais disponibilidade”, 
afirmou Anna.

Consumo 
consciente

O guia comprova que, 
além dos principais pro-
blemas enfrentados pelo 
Brasil na área pesqueira, 
que são a sobrepesca e 
a falta de gestão, outra 
dificuldade é a escassez 
de informações para o 
público consumidor em 
relação aos pescados 
vendidos.

“O Brasil é um dos 
grandes países que con-
somem carne de tubarão 
no mundo”. Anna Carolina 
afirmou que o tubarão 
é um animal em extin-
ção, considerado topo 
de cadeia alimentar e 
importante para a biodi-
versidade marinha, mas 
a população acaba com-
prando tubarão com a 
falsa ideia de que é cação.

“As pessoas devem 
evitar (consumir). Não 
dá para ter esse con-
sumo desenfreado. As 
pessoas têm que per-
guntar, procurar se in-
formar”, sugeriu.

Segundo a gerente do 
Programa Marinho da 
WWF-Brasil, alguns pes-
cados já são certificados, 
tanto de aquicultura, 

quanto de pesca comum. 
É preciso que haja uma 
mudança de comporta-
mento do consumidor, 
para que ele passe a 
questionar sobre a pro-
cedência do pescado 
que pretende comprar e 
sua certificação.

Além do estado alar-
mante de conservação 
dessas espécies, Anna 
Carolina destacou ou-
tra questão que é a 
venda dos peixes para 
o consumidor final in-
teiramente contamina-
dos, com muitas toxinas 
prejudiciais à saúde.

Um exemplo é o panga, 
classificado na categoria 
amarela, que deve ser 
consumido apenas oca-
sionalmente. A gerente 
do WWF-Brasil observou 
que algumas espécies 
de panga resultantes do 
cultivo em aquicultura 
são as melhores para se-
rem consumidas, porque 
não estão contaminadas 
com toxinas de rios do 
Vietnã, Tailândia e Cam-
boja, de onde a espécie 
é proveniente.

Método da pesca
Além disso, o consumi-

dor deve estar atento aos 
métodos da pesca, porque 
alguns são extremamen-
te nocivos. Nos cercos, 
por exemplo, somente as 
espécies maiores ficam 

presas na rede. Anna Ca-
rolina afirmou que outras 
espécies marinhas, como 
tartarugas e golfinhos, 
quando capturadas de 
maneira acidental, devem 
ser devolvidas ao mar por 
pescadores antes de tirar 
os cercos da água.

Já o método do arras-
to para camarão é con-
siderado uma das piores 
técnicas de pesca por-
que acaba trazendo todo 
o tipo de vida existente 
no fundo do mar.

“Invariavelmente, so-
mente 10% da pesca de 
arrasto compreendem ca-
marão, que seria o obje-
tivo primário da pesca, e 
90% são captura aciden-
tal, trazendo toda essa 
vida marinha que está no 
fundo do mar”. A maioria 
chega quase morta nos 
barcos, alertou.

Esse é o primeiro es-
tudo do tipo lançado 
no Brasil, embora exis-
tam outros similares em 
outros países. “Aqui no 
Brasil, nunca nenhum 
tipo de guia foi feito em 
escala nacional, pela 
nossa falta de monitora-
mento e pela deficiência 
de gestão pesqueira no 
país”, disse ela.

O estudo levou três 
anos para ser concluído. 
A gerente do WWF acre-
dita que, se a rede vare-
jista mudar sua postura, 

adquirindo pescados 
certificados, os estoques 
poderão ser recuperados 
e um novo levantamento 
deverá ser feito dentro 
de alguns anos.

Programas 
de melhoria

Em alguns lugares da 
costa brasileira, a WWF-
-Brasil está implantando 
programas de melho-
ria de gestão pesqueira, 
como no litoral norte de 
São Paulo. Ali, algumas 
famílias pescam utilizan-
do a técnica do cerco flu-
tuante, oriunda do Japão, 
com baixo impacto ao 
meio ambiente.

Um trabalho é feito 
também com o consumi-
dor final e os donos de 
restaurantes, além dos 
pescadores. “A gente es-
pera que, para o futuro, o 
cenário esteja muito me-
lhor e que a gente tenha 
conseguido alcançar, por 
meio dessa parceria com 
o setor privado e com o 
aumento da conscien-
tização da sociedade, 
melhores níveis de saú-
de das espécies de pei-
xe”, observou.

A Páscoa é um ótimo 
momento para as pes-
soas pensarem bem na 
hora de levar o pescado 
para suas casas, lem-
brou Anna Carolina.

Guia de Consumo 
responsável 
foi lançado pela 
WWF-brasil
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 braNCO 
2014 COMPlETO 4 POr-
TaS ÚNiCO DONO aCEiTO 
TrOCa E FiNaNCiO WHaT-
SaPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem no 
seu bolso. Faça uma simulação sem com-
promisso, Créditos com parcelas a partir de 
309,38 r$. Crédito Para Novo  25.732,39. 
Entrada + Parcelas de 422,26. Crédito para 
Semi Novo 20.138,40 r$. Entrada 529,00 + 
Parcelas de 327,60 r$. ligue e agende uma 
visita ! Whatsapp : (062) 98108-1508. Con-
sultora de Vendas: Evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - Entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : Marcos Vieira. Whatsapp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 POrTaS braNCO 2014 
C/ ar+DH ÚNiCO DONO aCEiTO 
TrOCaS E FiNaNCiO WHaT-
SaPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VErMElHa 2014 GaraN-
Tia DE FÁbriCa ÚNiCO DONO 2.0 
FlEX WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PrETO 2008 aU-
TOMÁTiCO PNEUS NOVOS aCEi-
TO TrOCa E FiNaNCiO WHaT-
SaPP: (62)9-8438-7649

crédito para semi Novo 
19.019,60 r$. Entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 Mensais. 
ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo Whatsapp. Mais 
informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: ana Paula Pimentel.

crédito para Novos 
40.390,00 r$. Entrada + parcelas 
592,83 r$. ligue e agende sua 
visita & realize seu sonho! 
Telefone ou Whatsapp : (062) 
99259-4025 Consultora de 
Vendas: Valéria rocha.

strada cs 1.4 PraTa 2010 COM-
PlETa aCEiTO TrOCa E FiNaNCiO 
WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PraTa 
2008 CabiNE DUPla aCEiTO 
TrOCa E FiNaNCiO WHaTSaPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VErMElHO 
2003 COMPlETO 2 POr-
TaS 1.0 SOlEil r$8.800,00 
WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos cg 
160 titaN Ex 11.188,00 r$. En-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. Não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! Mais infor-
mações: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. Endereço: rUa TV10 
QD 6 lT 1 ST TrOPiCal VErDE 
PrÓXiMO aO POSTO COM-
bUSTiVEl PQ iND. JOaO braZ. 
Maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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Hospital 

Pelé passa mal e é medicado 
em Paris, diz imprensa

o jogador de fute-
bol Pelé, de 78 
anos, passou mal 

em Paris, e teve que ser 
levado a um hospital 
francês. O eterno camisa 
10 da seleção brasileira 
teve uma febre alta e 
precisou ser medicado.

Pelé havia participado 
de um evento publicitário 
ao lado do atacante do 
Paris Saint-Germain Kylian 
Mbappé. O brasileiro pos-
tou uma foto com Mbappé 
em perfil no twitter. “Fala-
mos sobre gols, Copas do 
Mundo e relógios. Grande 
encontro!”, escreveu o tri-
-campeão mundial.

Desde pelo menos o 

fim de 2012 que o estado 
de saúde de Pelé tem pre-
ocupado parentes, amigos 
e fãs. Em 2012, ele colocou 
uma prótese no quadril por 
causa de uma fibrose. Em 
novembro de 2014, ele foi 
internado  no Hospital Is-
raelita Albert Einstein, em 
São Paulo, devido a pro-
blemas no sistema uriná-
rio decorrentes de cálculos 
renais, ureterais e vesicais 
que causaram obstrução 
do fluxo urinário. Dias após 
receber alta médica, o ex-
-jogador voltou  a passar 
mal e precisou ser interna-
do novamente, sendo sub-
metido a hemodiálise.

Em 2015, Pelé teve que 

voltar ao Albert Einstein 
duas vezes para se subme-
ter a novos procedimentos 
cirúrgicos. Em maio, ele 
passou por uma cirurgia 
na próstata. Em julho, o 

ex-atleta foi operado para 
aliviar dores na coluna.

Os problemas de saúde 
forçaram Pelé a deixar de 
comparecer a cerimônia de 
abertura dos Jogos Olímpi-

cos de 2016. Ele estava co-
tado para acender a Tocha 
Olímpica, mas afirmou que, 
naquele momento, não ti-
nha “condições físicas de 
participar da abertura da 

Olimpíada”. No ano seguin-
te, o ex-jogador participou 
do sorteio dos jogos da 
Copa do Mundo de 2018, 
em Moscou, sentado em 
uma cadeira de rodas. 

Pelé havia participado de um evento 
publicitário ao lado do atacante do 
Paris Saint-Germain Kylian Mbappé
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